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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ 
Вибори до Сенату Парламенту Чеської Республіки  

п’ятниця 2-го жовтня 2020 р. з 14:00 годин до 22:00 годин 
і субота 3-го жовтня 2020 р. з 8:00 годин до 14:00 годин  

(можливий другий тур 9-го і 10-го жовтня 2020 р.)  
 

Виборцем є  

 громадянин Чеської Республіки,  

 який не пізніше 3-го жовтня 2020 р. досяг віку 18 років; 

• у другому турі також і громадянин Чеської Республіки, який не пізніше 10-го жовтня 
2020 р. досяг віку 18 років.  

Голосування проходить тільки на території Чеської Республіки, конкретно в 27 сенатських 
виборчих округах, де оголошені вибори до Сенату. Виборець може голосувати лише на тій 
виборчій дільниці, де він зареєстрований на постійне проживання. Винятком є виборці, які 
голосують по виборчому посвідченню (див. нижче). 

 

Виборчі бюлетені 

Виборчі бюлетені для виборів до Сенату надруковані окремо для кожного кандидата. 

На кожному виборчому бюлетені вказаний номер кандидата. Виборчі бюлетені не завжди створюють 
повний числовий, якщо заява якогось кандидата не була зареєстрована.  

Вибори до Сенату проходять разом з виборами до крайових представництв. Офіціальні конверти і 
виборчі бюлетені для окремих виборів відрізняються кольором. Виборчі бюлетені і офіційний 
конверт для виборів до крайових представництв мають сірий колір, а виборчі бюлетені і офіційний 
конверт для виборів до Сенату жовтий.  

У приміщенні для голосування оприлюднюється інформація про можливе зняття кандидатури або 
відкликання кандидата. При визначенні результатів виборів голоси, які були віддані за такого 
кандидата, не беруться до уваги. 

 

Голосування 

У приміщенні для голосування виборець повинен посвідчити свою особу і громадянство Чеської 
Республіки, пред’явивши 

 чинний громадянський паспорт 

 чинний закордонний, дипломатичний або службовий паспорт Чеської Республіки, або посвідчення 
про відрядження. 

Якщо виборець не посвідчить свою особу і громадянство Чеської Республіки необхідним 
документом, він не зможе прийняти участь в голосуванні.  

 

Виборець отримає від дільничної виборчої комісії пустий офіційний конверт з офіційною печаткою. На 
прохання комісія надасть йому також і комплект виборчих бюлетенів. 

Кожен виборець голосує особисто, представництво не допускається.  

З офіційним конвертом і виборчими бюлетенями виборець повинен зайти в кабінку для голосування, 
призначену для заповнення виборчих бюлетенів. Інакше він не зможе проголосувати. Виборець вкладе в 



офіційний конверт один виборчий бюлетень того кандидата, якому він віддає свій голос. Цей виборчий 
бюлетень не заповнюється.  

Виборець повинен слідкувати за тим, щоб в офіційний конверт був вкладений тільки один 
виборчий бюлетень, інакше його голос буде вважатися недійсним. При об'єднанні виборів 
виборчий бюлетень має бути вкладений в офіційний конверт такого самого кольору, інакше голос 
виборця буде також вважатися недійсним.  

Також недійсні виборчі бюлетені, які надруковані на невстановленому формулярі, виборчі бюлетені 
розірвані, а також виборчі бюлетені, які не були вкладені в офіційний конверт.  

Виборець голосує таким чином, що офіційний конверт з вибраним виборчим бюлетенем перед 
дільничною виборчою комісією опустить в урну для голосування.  

Разом із виборцем, який через фізичну нездатність не може вибрати виборчий бюлетень або не уміє 
читати і писати, в кабінці для голосування, призначеної для заповнення виборчих бюлетенів, може 
знаходитися інший виборець, який не є членом дільничної виборчої комісії, і вибрати та вкласти за нього 
виборчий бюлетень в офіційний конверт або і опустити офіційний конверт в урну для голосування.  

 

Голосування по виборчому посвідченню 

З виборчим посвідченням виборець може голосувати на виборчій дільниці за межами своєї «рідної 
виборчої дільниці», але лише в рамках того сенатського виборчого округу, де виборець має 
зареєстроване постійне проживання. Це не стосується виборця, якому виборче посвідчення видано 
дипломатичним представництвом або консульською установою Чеської Республіки на підставі його 
реєстрації в цій установі. Такий виборець може голосувати в будь-якому з 27 сенатських виборчих 
округів, де проходять вибори.  

Якщо виборець голосує по посвідченню виборця, він повинен повернути його дільничній виборчій 
комісії.  
 

Голосування в переносну виборчу урну 

Виборець може з важливих причин, головним чином пов’язаних із станом здоров’я, вимагати від 
адміністрації населеного пункту, а в дні проведення виборів від своєї дільничної виборчої комісії, 
надати йому можливість здійснити голосування за межами приміщення для голосування в переносну 
виборчу урну. Дільнична виборча комісія може відправляти своїх членів з переносною виборчою урною 
для голосування тільки в межах своєї виборчої ділянки.  

Другий тур виборів до Сенату 

Якщо жоден з кандидатів не отримає в першому турі просту більшість всіх відданих голосів, буде 
проводитися другий тур виборів. В другому турі будуть брати участь тільки два кандидати, які в 
першому турі розмістилися на двох перших місцях.  

Другий тур буде проводитися в п’ятницю 9-го жовтня 2020 р. з 14:00 годин до 22:00 годин і в суботу 
10-го жовтня 2020 р. з 8:00 годин до 14:00 годин.  

Якщо перед другим туром виборів кандидат зніме свою кандидатуру, позбудеться права бути обраним 
або помре, у другий тур виборів виходить кандидат, який у першому турі опинився на третьому місці; у 
цьому випадку другий тур може пройти в п’ятницю 16-го жовтня 2020 р. з 14:00 годин до 22:00 годин і в 
суботу 17-го жовтня 2020 р. з 8:00 годин до 14:00 годин. 

Виборчі бюлетені (сірого кольору) для другого туру виборів виборцям не будуть передані 
заздалегідь, але виборець отримає їх безпосередньо в приміщенні для голосування в дні 
проведення другого туру виборів. Тут він також отримає і офіційний конверт (сірого кольору). 

 

 

 

 


